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Hos BOGL har vi travlt med en masse spændende 
opgaver. I Kulbanekvarteret København tegner vi ny 
park oven på jernbanetunnel, vi skal klimatilpasse 
Lersøparken og i Thisted genåbner vi en passage i den 
historiske bykerne, som kobler by og fjord. Vi søger 
derfor en erfaren landskabsarkitekt med stærk forstå-
else for den arkitektoniske idé, som kan føre et projekt 
fra vision til virkelighed uden at gå på kompromis med 
kvalitet og æstetik. 

Vi leder en kollega, der er landskabsarkitekt med +5 
års erfaring. Du vil fungere som sagsarkitekt på større 
og mindre projekter. Du er passioneret omkring faget 
og har lyst til at udforske detaljen og materialet.

Om dig
• Du har 5+ års erfaring med projektering af land-

skabsprojekter
• Du har erfaring med alle faser fra dispositionsfor-

slag over hovedprojekt, udarbejdelse af udbuds-
materiale til udførelse og fagtilsyn. 

• Du er grundig og nysgerrig i dit arbejde og har stor 
opmærksomhed på såvel detalje som helhed

• Du arbejder selvstændigt og kan skabe fremdrift 
på sagerne 

• Du har gode samarbejdsevner og er vant til at vare-
tage dialog med samarbejdspartnere

• Du har styr på kotering og klimatilpasning
• Du har gode formgivningsevner og kan udvikle 

specialdesignede elementer og detaljer som del af 
projekteringen i 3D

• Erfaring med projekt- og projekteringsledelse er en 
stor fordel

• Erfaring med 3D-projektering er også en stor fordel
 
Hvad kan du forvente? 
Vi kan tilbyde en alsidig hverdag på en ambitiøs land-
skabstegnestue med dygtige kolleger og et legende, 
kreativt og socialt arbejdsmiljø. Nærvær er et nøgleord 
i vores omgang med hinanden, og det faglige og sociale 
fællesskab er limen, der holder BOGL sammen. Du får 
stor indflydelse på dine projekter, god ledelsesmæssig 
opbakning og faglig sparring. 

Vil du være med på teamet? 
Vi håber, du har lyst til at være vores nye kollega. Send 
din ansøgning, CV og relevant portfolio til os på info@
bogl.dk. Skriv ”landskabsarkitekt projektering” i emne-
feltet. 

Ansøgningsfrist: 7. august 2020. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 


